Objavljeno v Uradnem listu RS št. : 21/2000 z dne 8.3.2000
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 29. člena statuta
Občine Vrhnika, je Občinski svet občine Vrhnika na 7. seji dne 10. 2. 2000 sprejel
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ivana Cankarja
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja
(Uradni list RS, št. 62/96, 40/97, 20/98) se spremeni 2. člen tako, da se v tretjem odstavku doda
alinea »- podružnica Drenov Grič.«
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se v prvem odstavku črta beseda »Temeljnem« in namesto nje
vstavi beseda »Okrožnem«.
3. člen
V drugem odstavku 8. člena odloka se obakrat črtata besedni zvezi »nadziranje in informiranje«.
4. člen
V odloku se spremeni 9. člen tako, da se glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega
območje naselij:
Sinja Gorica, Verd, Bistra, Mirke, Zaplana, Drenov Grič, Lesno Brdo ter Vrhnika z naslednjimi
ulicami: Betajnova, Cankarjev trg (hišne št. 1, 1b, 1c, 5, 6, 6a, 9, 10 - prostorski okoliš 0011), Cesta
gradenj, Cesta 6. maja, Čuža (hišne št. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 - prostorski okoliš 0009),
Dobovičnikova ulica, Dolge njive, Gabrče, Gradišče, Grilcev grič, Hrib, Idrijska cesta, Kolesarska
pot, Kopališka ulica, Krožna pot, Krpanova ulica, Kurirska pot, Lošca, Med vrtovi, Močilnik,
Mrakova cesta, Na Klancu od št. 22 do 27 (prostorski okoliš 0009, 0016), Na Klisu, Na zelenici,
Notranjska cesta, Ob Beli, Ob igrišču, Ob Ljubljanici, Ob potoku, Pavkarjeva pot, Petkovškova
ulica, Poštna ulica, Pot k studencu, Pot k Trojici, Pot v Močilnik, Prečna pot, Pri lipi, Prisojna pot,
Raskovec, Ribiška pot, Stara cesta (od št. 2, 2a, 4, 4a, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 21 - 55 - prostorski
okoliš 0010, 0009, 0008), Storžev Grič, Sušnikova cesta, Tičnica, Trg Karla Grabeljška, Tržaška
cesta, Turnovše, Usnjarska cesta, Vas, Voljčeva cesta.
Znotraj šolskega okoliša se določi območje podružnice šole, ki zajema naslednja naselja: Drenov
Grič, Lesno Brdo.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Cankarja, kjer je sedež zavoda. V matični šoli se vpisuje
otroke v osnovno šolo za celoten zavod. Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega
šolskega okoliša, če šola v katero so vpisani in šola, v katero želijo starši prepisati otroka, s tem
soglašata.
5. člen
V 15. členu odloka se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
Predstavnike delavcev se voli izmed strokovnih delavcev matične šole dva člana, izmed
podružnice Drenov Grič enega člana, izmed strokovnih delavcev šole s prilagojenim programom
enega člana ter iz upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev enega člana.

6. člen
V prehodne in končne določbe se za 50. členom doda nov 50.a člen s sledečo vsebino:
Podružnica Drenov Grič kot sestavni del Osnovne šole Ivana Cankarja, Vrhnika vključuje oddelke
od 1. do 4. razreda osemletne osnovne šole. Po končanem 4. razredu učenci nadaljujejo šolanje
na matični osnovni šoli Ivana Cankarja. Ko se ustvarijo pogoji za devetletno osnovno šolo, bo
podružnica Drenov Grič vključevala oddelke 1. triade. Po zaključeni 1. triadi bodo učenci ravno
tako nadaljevali šolanje na Osnovni šoli Ivana Cankarja. Učenci, ki so iz dislocirane enote na
Drenovem Griču (takrat še sestavnem delu Osnovne šole Log-Dragomer) prešli na matično
Osnovno šolo Log-Dragomer in tam v šolskem letu 1999/2000 končali 5. ali višji razred osemletke,
bodo osemletno osnovno izobraževanje na tej šoli tudi zaključili, ne glede na spremenjen šolski
okoliš.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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